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ABSTRAKT 

Diplomová práce řeší ověření účinnosti tepelné izolace vyzdívky licí pánve ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Cílem bylo ověření funkčnosti této izolace v dalších 

kampaních vyzdívky licí pánve. 

Výzkum byl rozdělen do dvou částí a to na část experimentální a část výpočtovou.  

V experimentální části se jednalo o provozní sledování licích pánví v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s. V rámci experimentu byla měřena povrchová teplota pláště licí 

pánve termovizní kamerou a optickým pyrometrem. Ze sledovaných údajů bylo zjištěno, že 

izolovaná licí pánev má v první kampani nižší teplotu pláště, než izolované licí pánve, které 

jsou ve druhé, třetí, čtvrté nebo páté kampani.  

Ve výpočtové části se jednalo o určení teplot uvnitř vyzdívky licí pánve. K tomuto 

účelu byly využity matematické rovnice jednosměrného stacionárního vedení tepla složenou 

válcovou stěnou. Výpočtem bylo zjištěno, že při minimální tloušťce vyzdívky by na izolaci 

Promalight mohla působit teplota okolo 1 000 °C, což jak uvádí výrobce je při dlouhodobém 

setrvání na takto vysokých teplotách pro tuto izolaci degradující.  

Na základě zjištěných údajů můžeme potvrdit, že v začátcích první kampaně je 

používaná izolace ještě v pořádku. Postupné zvyšování teploty pláště licích pánví v dalších 

kampaních však naznačuje, že se izolace často pohybují na rozhraní snesitelnosti vyšších 

teplot. V závislosti na různých podmínkách se může stát, že dochází k částečnému nebo 

úplnému poškození izolace. Proto je nutno udělat kroky pro zlepšení funkčnosti izolace 

vyzdívky licí pánve.  

Klíčová slova: licí pánev, sekundární metalurgie, výroba oceli, pánvová pec, žáruvzdorný 

materiál, izolační materiál, vyzdívka. 

ABSTRACT 

This thesis tries to verify the efficiency of heat insulation of linings for a pour ladle in 

ArcelorMittal Inc. with goal to verify the functionality of the insulation of the linings in other 

campaigns.  

The research was devided into two parts – calculation part and experimental part 

 The experimental part was based on observing pouring ladles in the steel plant of 

ArcelorMittal Inc. Observing consisted of measurement of the surface temperature via 

thermo-vision camera and optical pyrometer. Based on the measured data it was determined, 

that the insulated ladle has lower temperature during the first campaign than insulated ladles 

in the 2nd, 3rd, 4th or 5th campaign.  

 The calculation part tries to determinate the temperature inside the lining of the 

pouring ladle. For this reason the mathematical equations of one-way stationary heat conduct 

in cylindrical shell were used. The calculations revealed that for the minimum thickness of 



  

lining Promalight the temperature could be 1000 °C. This temperature is stated by the 

manufacturer to cause degradation on the lining in long term application. 

 Based on the data we can verify that at the beginning of the first campaign the 

insulation is all right. As the temperature grows in next campaigns the data show that the 

insulation suffers from high temperature. Dependent on various causes it may happen that the 

insulation can be partially or entirely damaged. That is why it is essential to make steps 

necessary to improve the functionality of the lining.  

Key words: pouring ladle, secondary metallurgy, steel production, ladle furnace, 

refractory material, insulation material, lining.        

  



  

SEZNAM ZKRATEK 

VZV Vysokozdvižný vozík 

LP Licí pánev 

TP Tandemová pec 

ZPO Zařízení plynulého odlévání 

EOP Elektrická oblouková pec 

UHP Vysoko výkonná pec (ultra high productivity) 

VTO Vysokoteplotní ohřev licích pánví 

VOD Vakuování oxidační - oduhličení 

OV Ohřev vodorovný 

OS Ohřev svislý 

TP Tandemová pec 

Hrak Hrablo konec 
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1 ÚVOD 

V mnoha vyspělých firmách se již neklade důraz jenom na kvantitu, ale především na 

kvalitu výrobků. Podniky mnohem častěji preferuji kvalitnější vstupní materiály a ve finále 

dosahují výrobky požadované kvality. Proto se snaží investovat do nových technologií. 

Kladou zvýšené požadavky ne jenom na finální část výroby, ale zabývají se zvýšením kvality 

na jednotlivých úsecích. Tímto se dostávají do stádia, kdy se jim za určité časové období 

několikanásobně vrací jejich počáteční investice.  

Vývoj průmyslové technologie má snahu jít neustále ku předu. Současné moderní 

technologie pánvové metalurgie i plynulého odlévání tekutých kovů kladou stále větší a větší 

nároky na žáruvzdorné vyzdívky licích pánví. 

Licí pánve jako agregáty jsou neustále namáhány pravidelným střídáním teploty. Tato 

skutečnost je společně s korozivním a erozivním působením agresivní strusky a horké oceli 

negativním základem k vysokému opotřebení žáruvzdorné vyzdívky. Mnohokrát z důvodu 

zjištění trhlin zapříčiňuje vyřazení agregátu z činnosti a tím značně znepříjemňuje plynulý 

chod provozu.  

Jednou z variant jak omezit prostoje a prodloužit periodu nucené údržby je investice 

do vysoce kvalitních žáruvzdorných a tepelně izolačních materiálů. Úkolem vysokoteplotních 

izolačních technologií je vytvořit ekonomicky výhodné izolační konstrukce a systémy při 

současném dodržení fyzikálních a chemických zákonů. 

Vložením vysoce kvalitní tepelné izolace mezi ocelový plášť a trvalou vyzdívku lze 

dostatečně vyřešit nepříjemnou otázku omezení nadměrného kolísaní teplot v licích pánvích. 

Izolace plnohodnotně zabrání úniku tepla do okolí a zároveň zmenší rozptyl teplot na 

protilehlých koncích pracovní vrstvy, čímž se sníží nežádoucí tahová a tlaková namáhaní 

v žáruvzdorné vyzdívce. Udržování vysokých a především konstantních teplot v licích 

pánvích nám pozitivně ovlivňuje opotřebení vyzdívky.  

Cílem této diplomové práce je ověření účinnosti izolace vyzdívky licí pánve ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v dalších kampaních.  
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2 VÝROBA ŽELEZA A OCELI 

Názvem železo označujeme nejen chemicky čistý prvek železa, ale i různé druhy 

technického železa. Technické železo může obsahovat prvky, které kladně, nebo i záporně 

ovlivňují jeho vlastnosti. Nejvíc ho ovlivňuje prvek uhlík, jehož přítomnost do obsahu kolem 

2,14 % dovoluje železo (ocel) v zahřátém stavu tvářet. Železo s vyšším obsahem uhlíku tyto 

vlastnosti ztrácí a nabývá křehkosti za tepla i za studena. Tyto slitiny železa s obsahem uhlíku 

od 4,2 % - 5,0 % vyrobené ve vysoké peci se nazývají litinou. Patří mezi ně surová železa. 

2.1 Specifikace surového železa 

Surové železo je slitina železa a uhlíku (kolem 4,5 %), manganem, křemíkem, sírou, 

fosforem a dalšími prvky. Vyrábí se redukcí oxidu železa ve vysoké peci. Surová železa se 

dělí na ocelářská (k výrobě oceli) a slévárenská (k výrobě litiny).  

2.2 Vysoká pec 

Velikost vysoké pece (viz obr. 1) a její rozměry jsou dány technologií procesu výroby. 

Spodní část vysoké pece nazýváme nístěj. V ní se hromadí surové železo a struska, které se 

vypouštějí odpichovými otvory. V horní části nístěje se nacházejí výfučny, jimiž se vhání do 

pece horký vítr, případně potřebné palivo. Na nístěj navazuje sedlo, které má tvar komolého 

kužele. Tvar sedla zabezpečuje potřebný odklon žhavých plynových proudů z oxidačních 

prostorů od pecní vyzdívky. Důvodem je ochrana vyzdívky před žárem, který by ji mohl 

předčasně zničit. Přechod mezi sedlem a šachtou se nazývá rozpor. Nejobjemnější část vysoké 

pece tvoří šachta. Slouží především na předehřev surovin, rozklad uhličitanů, nepřímou 

redukcí a vyznačuje se kohezívní zónou.  Vrchní část pece se nazývá sazebnou a slouží 

k plnění pece vsázkou a k odvádění nežádoucího plynu z pece [1]. 

2.3 Vysokopecní vsázka 

Vysokopecní vsázku tvoří:  

 Rudná část 

 Struskotvorné přísady 

 Palivo 

Rudnou část vsázky tvoří železné rudy, manganové rudy a různé odpady obsahující 

železo. Bývají ve vsázce obsaženy jako cílené produkty vysokoteplotní úpravy (aglomerát, 

pelety). V současnosti tvoří aglomerát cca 70 % kovonosné vsázky a 30 % tvoří pelety. 

Aglomerát má ve srovnání s peletami lepší pevnost při redukci a vyšší zásaditost. 

Obsahuje však menší podíl železa. Pelety mají ideální tvar zrna a věší obsah železa. Jsou však 

kyselé, tudíž při redukci mají sklon k puchnutí a rozpadají se. 
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Základním zdrojem železa však zůstává železná ruda. Je to hornina vhodného 

chemického a mineralogického složení s vysokým obsahem železa [1]. 

 

Obr. 1.  Popis částí vysoké pece 

Z chemického hlediska je dělení železných rud následující: 

 Bezvodé oxidy 

o Oxid železitý, Fe2O3 - Hematit (cca 70 % železa) 

o Oxid železnato - železitý, Fe3O4 - Magnetit (cca 72,4 železa) 

 Hydratované oxidy, Fe2O3 . nH2O - Limonity, Hnědely 

o Hydrohematit 

o Geotit 

o Limonit 

o Turit 

 Uhličitany FeCO3 - Siderit 

 Křemičitany – Chamozit (Nemá praktický význam, těží se zřídka) 
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 Jako náhradu železných rud můžeme použít odpady z průmyslové výroby vzhledem 

k tomu, že mají podobné chemické složení. Mezi nejpoužívanější druhotní suroviny se řadí 

ocelový odpad, odprašky, okuje a ocelářská struska. Jejich využití závisí ve velké míře na 

obsahu škodlivých látek, které s sebou nesou.  

Mezi struskotvorné přísady řadíme prvky a sloučeniny, které se neredukují, ale 

přecházejí do strusky. Jmenovitě to jsou bazické přísady vápenec a dolomit. Jejich úlohou je 

vytvářet během přechodu do tekuté fáze strusku, za účelem vázat kyselé složky rud a další 

nežádoucí příměsi [1]. 

Převažujícím palivem při výrobě surového železa je vysokopecní koks. Ve vysoké 

peci neplní koks jenom úlohu paliva, ale také redukovadla, nauhličovadla a nosné kostry. 

Někdy se část koksu nahrazuje tekutými nebo plynnými palivy, které přidáváme výfučnami 

do nístěje vysoké pece. Běžně se používá zemní plyn, olej a dehet.  Použité palivo musí mít 

výhodné vlastnosti, vysokou výhřevnost, dostatečnou pevnost, přiměřenou hořlavost, 

reaktivitu, zápalnou teplotu a optimální kusovost. 

Z chemického hlediska je důležitý obsah uhlíku a obsah škodlivých příměsí (S, P, As). 

Z fyzikálního hlediska především pórovitost, hustota, měrná tepelná kapacita a sypné 

vlastnosti [1]. 

2.4   Výroba surového železa 

Výroba surového železa ve vysokých pecích je energeticky nejnáročnější částí cyklu 

koksovna - aglomerace - vysoká pec - ocelárna. Až 93 % železa se vyrábí z železných rud 

oxidického charakteru.  

Z fyzikálně - chemických pochodů, které probíhají ve vysoké peci, má základní 

význam redukce oxidu železa. Redukčními látkami jsou oxid uhelnatý, uhlík koksu a vodík 

přítomný z dmýchaného větru a z uhlovodíku přídavných paliv. Celkový stupeň redukce 

železa z jeho oxidů je obvykle vyšší než 99,5 % a jen nepatrná část přechází do strusky. 

Redukce železa probíhá dle podmínek: 

 Při teplotách nad 570 °C: Fe2O3 → Fe3O4 → Fe1-yO →Fe 

 Při teplotách pod 570 °C: Fe2O3 → Fe3O4 →Fe 

Redukce oxidů kovů oxidem uhelnatým se nazývá nepřímou redukcí a redukce 

uhlíkem se nazývá přímá redukce. 

Přímá redukce uhlíku koksu s tuhými oxidy kovů je velmi omezená, protože se jedná 

o nedokonalý styk obou fází, a proto přímou redukci nad teploty 900 – 950 °C je potřeba 

chápat jako výsledek Boudouardovy reakce (1) a nepřímé redukce (2). Až při teplotách, kdy 

tuhé oxidy přecházejí do strusky a zvětšuje se styčná plocha fází, dochází k přímé reakci mezi 

uhlíkem koksu a oxidem [2]. 
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Boudouardova reakce: 

C + CO2 → 2CO  (1) 

Exotermická souhrnná redukce Fe2O3 oxidem uhelnatým: 

Fe2O3 (s) + 3 CO = 2 Fe (s) + 3 CO2 (g)  (2) 

Vodík se do vysoké pece dostává s přirozenou anebo záměrně zvyšovanou vlhkostí 

dmýchaného větru a přídavnými uhlovodíkovými palivy: 

Fe2O4 (s) + p´ H2 (g) = 3Fe (s) + 4 H2O (g) + (p´ – 4) H2 (g)  (3) 

 Surové železo obsahuje kromě své primární složky železa také křemík, mangan, uhlík, 

síru a fosfor. Mangan, křemík a fosfor se redukují ze vsázky a rozpouští se v surovém železe. 

Přechod uhlíku a síry do surového železa s redukčními pochody nesouvisí. Ve vysoké peci se 

mohou nacházet i některé další prvky. Nacházejí se totiž ve vsázce, např. chrom, vanad, arsen, 

titan a antimon. Vápník, hořčík a hliník se nemohou redukovat, protože teplota v peci je 

nedostatečná [2]. 

2.5 Charakteristika a dělení oceli 

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, které musí obsahovat méně 

než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku nad 2,14 % hovoříme o litinách. Může se vyskytovat 

ve více fázích (austenit, ferit, perlit, ledeburit, cementit), které podrobně popisuje binární 

fázový diagram železo - uhlík (viz obr. 2) [3]. 

Základní dělení ocelí podle chemického složení: 

 Nelegované oceli (zvané taky uhlíkové, obsah legujících prvků je nižší než je 

maximální tabelovaná hodnota pro daný prvek), 

 Nízkolegované oceli (obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku je 

méně než 5 %, mají podobné vlastnosti jako oceli nelegované, ale jsou vhodné 

pro tepelné zpracování), 

 Vysoce legované oceli (obsah legujících prvků je vyšší než 5 %, dosahují 

potřebné mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti) [3]. 
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Obr. 2.  Binární diagram železo - uhlík [3] 

2.6 Výroba oceli 

Základním materiálem, ze kterého se vyrábí ocel, je většinou surové železo a ocelový 

šrot. Základní vsázka obsahuje větší množství příměsí např. Si, Mn, P, S, C, než je přípustné. 

Proto se ocel vyrábí především za oxidačních pochodů, při nichž tyto nežádoucí příměsi 

přechází do struskové nebo plynné fáze. 

Základní prvky oceli dělíme: 

 Běžné doprovodné prvky - C, Si, Mn, P, S, 

 Speciální doprovodné prvky - přidávají se za účelem získání lepších vlastností 

např. Cr, Ni, W, Mo, V, Ti, Nb, Zr, 

 Doprovodní prvky ze skupiny neželezných kovů - jedná se hlavně o škodlivé 

prvky např. Cu, As, Sb, Sn, Zn, 

 Plyny – N2, H2, O2 [4]. 

V oceli vždy nacházíme taky produkty probíhajících reakcí v kovu, nebo reakcí kovu 

s žáromateriály (eroze, koroze). Označujeme je jako nekovové vměstky [4]. 
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2.6.1 Výroba oceli v kyslíkových konvertorech 

Kyslíkové konvertory nahradily méně energeticky efektivní Siemens - Martinské pece, 

což znamenalo mohutný nárůst ve výrobě oceli na celém světě. Cílem kyslíkové výroby oceli 

je spálení (tj. oxidace) nežádoucích nečistot obsažených v kovové vsázce [5].                                

2.6.1.1 Výroba oceli v konvertorech - dmýchaných horem (LD) 

V současnosti jde o nejpoužívanější typ kyslíkového konvertoru. Podstata pochodu 

spočívá v zkujňování surového železa kyslíkem, který dmýcháme měděnou tryskou shora do 

tekutého kovu. Z důvodu vysoké teploty je nutné chlazení trysky vodou. Čistota kyslíku musí 

být min. 99,5 %. Kyslíkový konvertor je vyzděný bazickým žáromateriálem.  

Skládá se z těchto částí: 

 z konvertoru 

 sklápěcího mechanismu 

 trysky 

 odprašovacího zařízení  

Základní kovovou vsázku tvoří tekuté surové železo s obsahem (cca 72 %) a ocelový 

odpad s obsahem (cca 28 %). Jako struskotvorné přísady přidáváme vápno nebo magnezit. 

K úpravě strusky a chlazení lázně dodáváme do lázně vratnou strusku nebo aglomerát.  

Doba trvání tavby, včetně času na opravy, sázení, vlévání surového železa, úpravy 

a odpichu trvá zhruba 50 minut. Z toho je doba dmýchání kyslíku kolem 18 minut. 

Odcházející plyny jsou čištěny mokrým nebo elektrostatickým způsobem. Výkony LD 

konvertorů se většinou pohybují kolem 150 až 300 t. hod-1. Ty největší konvertory pracují 

s hmotností až 400 t. hod-1 [4]. 

Celý cyklus má následující etapy:  

 oprava 

 zavážení přísad a ocelového odpadu 

 nalévání surového železa 

 dmýchání kyslíku (dohotovení) 

 odpich, spojený s dezoxidací a legováním (viz obr. 3). 

Opravy kyslíkového konvertoru provádíme ponecháním strusky v nádobě, kde 

přidáme zrnitý MgO. Naklápěním konvertoru ze strany na stranu nebo rozstřikem za pomoci 

dmýchání kyslíku docílíme důkladného nanesení strusky do všech míst nádoby [4].  
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2.6.1.2 Výroba oceli v konvertorech - dmýchaní spodem (OBM, Q - BOP, OXYVIT) 

Při použití tohoto způsobu výroby oceli dochází v okolí trysek umístěných na dně 

nádoby k nárůstu teploty až 2 500°C. K nežádoucímu odtavování dna vyzdívky brání způsob 

přivádění kyslíku do konvertoru za použití dvouplášťových trysek, jejichž vnějšími částmi 

jsou přiváděny plynné uhlovodíky a vnitřní částí plynný kyslík s prachovým vápnem. 

Výhodou těchto konvertorů jsou nízké teplotní rozdíly lázně a chemická homogenita, protože 

intenzita dmýchání je nižší než u LD konvertorů. Nedochází tady k přeoxidování lázně 

a umožňuje práci s menším množstvím strusky. Dmýchání spodem nám dovoluje zpracovat 

vetší podíl ocelového odpadu [4]. 

2.6.1.3 Výroba oceli v konvertorech - kombinované dmýchání 

Konvertory s kombinovaným dmýcháním nám poskytují výhody obou dvou způsobů 

kyslíkové výroby oceli. Jedná se o vyšší výrobnost a jednoduchost s technologickými 

výhodami. Poskytují nám lepší podmínky pro odsíření a odfosfoření oceli.  

Všechny nové kyslíkové konvertorové pochody se snaží na maximální míru pro 

využití reakční nádoby s následným dokončením tavby za pomoci sekundární metalurgie 

v pánvi mimo konvertor.  

 

Obr. 3.  Pracovní cyklus výroby oceli v kyslíkových konvertorech [6] 

2.6.2 Výroba oceli v elektrických obloukových pecích 

Elektrické obloukové pece (viz obr. 4) byly v minulosti používány převážně jako 

ocelářské agregáty k výrobě legovaných a ušlechtilých ocelí. Dnes se jejich využití rozšířilo 

přes roztavení ocelového odpadu až k výrobě surové oceli. Cílem je v co největší míře využít 

velikost elektrického příkonu, který se u novějších UHP pecí navýšil oproti klasickým EOP 

pecím ze 100 - 200 kW.t-1 maximálního příkonu na 300 - 600 kW.t-1 [4]. 

Jsou to třífázové sklopné pece na střídavý proud s automatickým pohybem elektrod. 

Jako zdroj tepla se využívá elektrický oblouk, který hoří mezi elektrodami a vodivou vsázkou.  
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 Elektrická oblouková pec se skládá z: 

 vlastní pece 

 pohybového mechanismu 

 elektrického zařízení 

Pec je vyzděna žáromateriálem z cihel na bázi magnezitu v několika vrstvách. 

Vyzdívka víka je tvořena z cihel dinasu nebo chrómmagnezitu.   

Celý cyklus má následující etapy: 

 mezitavbová oprava 

 sázení a tavení 

 oxidační a redukční údobí 

 legování 

 odpich [4] 

 

Obr. 4.  Elektrická oblouková pec [6] 
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3 ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY 

 Žáruvzdorné materiály jsou specifickým druhem keramiky, které se od běžné 

keramiky liší hrubozrnnou strukturou, tvořenou většími částicemi ostřiva, spojenými jemnější 

mezihmotou. Největší rozdíl spočívá v jejich žáruvzdornosti, kde žáruvzdorný materiál musí 

krátkodobě odolat teplotám nad 1500 °C (viz tab. 1) [7]. 

Charakteristika žáruvzdorných materiálů: 

 schopnost odolávat vysokým teplotám  

 všechny pevné fáze přítomné ve větším množství mají vyšší teplotu tání než je 

teplota použití 

 tavenina se může vyskytovat jenom v takovém množství, aby při vysoké 

teplotě nezpůsobila deformaci 

 převážnou část žáruvzdorných výrobků tvoří oxidy a jejich kombinace 

 předpokladem je vysoký bod tání a termodynamická stálost při vysokých 

teplotách 

Tabulka 1.  Teploty tání vybraných oxidů [8] 

Název oxidu Chemický vzorec Teplota tání [°C] 

Oxid horečnatý MgO 2852 

Oxid zirkoničitý ZrO2 2700 

Oxid vápenatý CaO 2625 

Oxid chromitý Cr2O3 2265 

Oxid hlinitý Al2O3 2054 

Oxid křemičitý SiO2 1726 

 

3.1 Dělení žáruvzdorných materiálů 

Žáruvzdorné materiály můžeme rozdělovat podle  

 Žáruvzdornosti 

 Chemického složení 

 Hutnosti 

 Charakteru základní báze 

 Obsahu hlavních složek 

 Způsobu výroby 
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3.1.1 Dělení podle žáruvzdornosti 

 Žáruvzdorné  1500 °C - 1770 °C 

 Vysoce žáruvzdorné  1770 °C - 2000 °C 

 Zvlášť žáruvzdorné nad 2000 °C 

3.1.2 Dělení podle chemického složení 

 Hlinitokřemičité materiály (hlavními složkami jsou oxid hlinitý a oxid 

křemičitý) 

o Vysocehlinité materiály (Al2O3 je od 45 % do 98 %) 

o Šamotové materiály (Al2O3 je od 30 % do 45 %) 

o Kyselé šamotové materiály (Al2O3 od 10 % do 30 % a méně SiO2 než 

85 %) 

o Křemičité materiály (obsah SiO2 od 85 % do 93 %) 

o Dinas (obsah SiO2 nad 93 %) 

 Zásadité materiály obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku (hlavními 

složkami jsou oxid horečnatý, oxid vápenatý a oxid chromitý) 

 Zásadité materiály obsahující zbytkového uhlíku od 7 % do 50 % (hlavními 

složkami jsou oxid horečnatý a uhlík) 

 Zvláštní materiály (patří tady materiály na bázi méně používaných oxidů 

a jejich kombinace např. materiály z oxidu chromitého, zirkoničité materiály, 

hlinito - uhlíkové atd..) 

3.1.3 Dělení podle obsahu hlavních složek 

 Kyselé (obsahující hlavně SiO2 - kyselý šamot, dinas) 

 Zásadité (obsahující hlavně CaO, MgO) 

 Neutrální (neexistuje hlavní fáze – korundové, mullitové, uhlíkaté materiály) 

3.1.4 Dělení podle způsobu výroby 

 Tvarové (jsou to kusové výrobky, které se vyznačují přesně definovaným 

tvarem - tvarovky, bloky, cihly) 

 Netvarové (materiály, z nichž se vyrábí monolitické výrobky - tekuté směsi, 

drtě)  

 Keramická vlákna (syntetické vláknité žáruvzdorné materiály - vlna, textilní 

výrobky, nátěrové a nástřikové materiály) [9, 10,11] 
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3.1.5 Dělení podle hutnosti (pórovitosti) 

 Hutné (skutečná pórovitost pod 45 %) 

 Izolační (skutečná pórovitost nad 45 %) 

3.1.6 Dělení podle charakteru základní báze 

 Oxidické (patří mezi ne materiály na bázi oxidů a jejich sloučenin, 

nejvýznamnější jsou - SiO2, Al2O3, Cr2O3, ZrO2, MgO, CaO) 

 Neoxidické (karbidy, nitridy, boridy, silicidy a uhlíkaté žvm.) 

3.2 Vlastnosti žáruvzdorných materiálů 

Protože se žáruvzdorné materiály používají v mnoha průmyslových odvětvích, není 

žáruvzdornost jediná důležitá vlastnost výrobku, na kterou musíme brát ohled při jejím 

použití. Žáruvzdorné materiály pro tepelné agregáty musí bezpodmínečně splňovat několik 

dalších velmi důležitých kritérií.   

U žáruvzdorných materiálů rozeznáváme 2 hlavní druhy vlastností: 

 Mechanické vlastnosti (např. pružnost, pevnost, otěruvzdornost) 

 Tepelné vlastnosti (např. žáruvzdornost, tepelná vodivost, teplotní vodivost) 

3.2.1 Mechanické vlastnosti 

Působením vnějších sil nastává v tuhých tělesech napětí, které může způsobit jejich 

deformaci. Jestli se těleso chová pružně, tak jeho deformace je přímo úměrná napětí. 

3.2.1.1 Pevnost 

Je potřeba, aby žáruvzdorný materiál měl takovou pevnost, která by dostatečně 

odolávala napětím vznikajících při jeho výrobě, přemísťování a hlavně při používání.  

Při provozu vznikají v žáruvzdorných materiálech tlaková napětí způsobená samotnou 

hmotností zdiva, případně tahová napětí způsobená nerovnoměrným zahříváním staviva 

v důsledku teplotní roztažnosti. 

Pevnost v tlaku definujeme jako sílu působící na jednotku průřezu zkoušeného tělesa 

v okamžiku jeho porušení. 

𝑃tl = 
𝐹

𝑆
     (Pa) (4) 

kde 𝑃tl je pevnost v tlaku  (Pa) 

 𝐹 - síla působící na jednotku tělesa  (N) 
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 𝑆 - plocha (m2) 

Pevnost v ohybu definujeme jako napětí, při kterém se zkoušené těleso zlomí 

v důsledku namáhání ohybem 

𝑃oh = 
𝑀𝑜

𝑊𝑜
     (Pa)             (5) 

kde 𝑃oh je pevnost v ohybu  (Pa) 

 𝑀𝑜 - ohybový moment v okamžiku lomu  (N · m) 

 𝑊𝑜 - průřezový modul v ohybu  (m3) 

Pevnosti žáruvzdorných staviv jsou při namáhání tahovém nebo smykovém ve většině 

případů nižší jako pevnosti v tlaku. Především to souvisí s heterogenní pórovitou strukturou 

těchto materiálů [8]. 

3.2.1.2 Pružnost 

Znalost modulu pružnosti je velmi důležitá při výpočtech konstrukcí žáruvzdorných 

staviv, výpočtech rychlosti chlazení, ohřevu a taktéž při výpočtech odolnosti proti náhlým 

změnám teploty.  

Je žádoucí, aby hodnoty modulu pružnosti byli co nejnižší. Nadměrně vysoké hodnoty 

modulu pružnosti nám způsobují sníženou schopnost materiálu se pružně deformovat. 

Teplotní výkyvy pak vyvolávají náchylnost materiálu k praskání.  

Existují technologické postupy, kterými docílíme nižšího modulu pevnosti. S jeho 

poklesem se často stává, že nám nechtěně klesá taky pevnost materiálu. Je proto nutné vždy 

hledat co nejoptimálnější technologické řešení, kterým si efektivně nastavíme požadované 

vlastnosti. Modul pevnosti se určuje statickými a dynamickými zkouškami [8]. 

3.2.1.3 Otěruvzdornost 

V tomto případě se jedná o empirickou zkoušku v různých variantách. Na povrch 

zkušebního tělesa určených rozměrů se z dané vzdálenosti na materiál působí vzduchem pod 

pravým uhlem a stříká se siliciumkarbid. Obdobnou variantou je pak nanášení tvrdého 

zrnitého materiálu pod úhlem 45 °. U obou variant se pak otěruvzdornost hodnotí jako úbytek 

objemu zkoušeného výrobku. Zkoušky tohoto typu se používají na výrobcích, kde se 

předpokládá působení proudícího média [8, 12]. 

3.2.2 Tepelné vlastnosti 

Do této skupiny patří vlastnosti vyvolané působením zvýšených teplot na žáruvzdorný 

materiál bez ovlivnění vnějších sil. 
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3.2.2.1 Žáruvzdornost 

Žáruvzdornost je schopnost materiálu odolávat působení vysokých teplot bez výrazné 

ztráty užitných vlastností. Stanovujeme ji za pomoci žároměrek (viz obr. 5).  

Žáruvzdornost se stanoví porovnávacím způsobem, kde na základě shody zkušebních 

a porovnávacích žároměrek určíme výslední hodnoty. Žároměrky se ohřívají dopředu 

stanoveným způsobem rychlostí 2,5 °C. min-1 až na teplotu, při které se vrchol žároměrky 

dotkne podložky. Hodnota žáruvzdornosti nám však neuvádí teplotu použitelnosti v provozu. 

 

 

Obr. 5.  Žároměrky 

3.2.2.2 Rozměrové změny  

Zahříváním žáruvzdorného materiálu vyvoláváme vratné, nebo nevratné rozměrové 

změny. U vratných změn je to zapříčiněno chaotickými pohyby atomů, které vedou 

k zvětšování jejich vzájemných vzdáleností. Dá se říct, že zvyšováním teploty materiál 

zvětšujeme. Zjišťujeme je stanovením teplotní roztažnosti. Nevratné rozměrové změny jsou 

zapříčiněny slinovacími procesy, nebo fázovými proměnami. Tyhle změny určujeme 

stanovením trvalých změn v žáru. [8, 14].   

 Tepelná roztažnost  

Tepelnou roztažnost zjišťujeme metodami, při kterých se snažíme zjistit střední 

součinitel délkové teplotní roztažnosti, nebo poměrnou délkovou teplotní 

roztažnost. Znalost teplotní roztažnosti je důležitá při konstruování 

žáruvzdorných vyzdívek, protože od ní závisí délka dilatačních spár. Taky 

ovlivňuje odolnost proti náhlým změnám teploty. 

 Trvalé změny v žáru 

Při dlouhodobém působení vysokých teplot se od žáruvzdorných materiálů 

očekává rozměrová stálost. Kontrolujeme ji metodou stanovení trvalých změn 

v žáru. Zkušební postup spočívá v zahřátí zkušebního tělesa v peci na 

stanovenou teplotu za předem určený čas. Po zchlazení a opětovném změření 

se vypočítají trvalé změny jako smrštění nebo nárůst [8]. 
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3.2.2.3 Odolnost proti náhlým změnám teploty 

Patří mezi nejdůležitější schopnosti žáruvzdorného materiálu snášet vlivy rychlého 

zahřátí a ochlazení. Je to vlastnost, která nám určí možnosti použití materiálu v daném 

provozu.  

Rychlé zahřátí a ochlazení nám v tělese způsobují nežádoucí mechanická napětí. 

Teplotní napětí v tělese vznikají i v případě, že roztahování materiálu nic nebrání. Důvodem 

je teplotní rozdíl mezi povrchem a středem. Tato napětí můžou vyústit do drobných porušení 

materiálu v podobě trhlin. Po překročení kritické hodnoty trhliny pak dochází k nevratnému 

porušení žáruvzdorného materiálu a nechtěním prostojům [14, 15]. 

3.2.2.4 Součinitel tepelné vodivosti 

Tepelná energie se přenáší vedením, zářením a prouděním. U pevných materiálů se 

nejčastěji uplatňuje přenos tepla vedením. Součinitel tepelné vodivosti poukazuje na množství 

tepla, které projde za jednotku času jednotkovou plochou izotermického povrchu, přičemž je 

v tělese jednotkový teplotní gradient. Závisí na teplotě, tlaku, vlhkosti, pórovitosti a složení 

látky.  

Je to veličina, na která nám v praxi ovlivňuje tepelné ztráty agregátů. Nízkou tepelnou 

vodivost má např. dinas, šamot, sillimanit, střední mají zirkoničité a korundové materiály. 

Silicium karbid a magnezit mají tepelnou vodivost vysokou [16, 17]. 

Jednou z možností určení součinitele tepelné vodivosti je měření hustoty tepelného 

toku a gradientu teploty ze vztahu: 

λ = − 
𝑄

grad 𝑡·𝑆·τ
     (W ·m-1 · K-1) (6)  

kde  λ je součinitel tepelné vodivosti  (W · m-1 · K-1), 

 𝑄 - množství tepla  (J), 

 𝑆 - plocha  (m2), 

 τ - čas (s)  

3.2.2.5 Teplotní vodivosti 

Teplotní vodivost je veličina, která vyjadřuje rychlost šíření tepla v materiálu. 

Značíme ji písmenem a, vyjadřuje se vztahem: 

a = 
λ

ρ
     (m2 · s-1) (7) 

kde  a je teplotní vodivost  (m2 · s-1), 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W · m-1 · K-1), 
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 𝑐p - měrná tepelná kapacita  (J · kg-1 · K-1), 

 ρ - hustota  (kg · m-3). 

Teplotní vodivost je přímo úměrná tepelné vodivosti a je nepřímo úměrná měrné 

tepelné kapacitě. 

3.2.2.6 Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita nám udává, jaké množství tepla je zapotřebí dodat jednomu 

kilogramu látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1K. Závisí na teplotě a na způsobu ohřevu. 

Důležité je rovněž, zda děj probíhá za konstantního tlaku nebo objemu. 

Vzorec pro výpočet měrné tepelné kapacity pro tuhé látky: 

𝑐p= 
𝐶

𝑚
 = 

1

𝑚
 · 

𝑄

d𝑇
     (J · kg-1 · K-1) (8) 

kde 𝑐p je měrná tepelná kapacita látky  (J · kg-1 ·K-1), 

 m - hmotnost  (kg), 

 𝑄 - množství tepla  (J), 

 dT - teplotní rozdíl  (K), 

 𝐶 - tepelná kapacita  (J · K-1) [18, 19,] 

3.3 Použití žáruvzdorných materiálů 

Vývoj technologických procesů za zvýšené teploty vyvolává pořád vyšší nároky na 

žáruvzdorné materiály. Jedná se hlavně o průmysl hutnický, metalurgický, cementářský, 

sklářský a chemický. Změny v technologiích těchto odvětví vyvíjejí tlak na zlepšení vlastností 

žáruvzdorných materiálů. Požadují výrobky s vyšší užitkovou hodnotou, které vyhovují 

náročnějším podmínkám provozu. 

Prioritně je trh se žáruvzdorným materiálem ovlivněn průmyslem výroby železa 

a oceli. Tohle odvětví vykazuje přibližně 66 % celkové spotřeby. Dále to jsou výroba cementu 

a vápna, keramiky, skla, neželezných kovů atd. (viz obr. 6) 

V současné době existuje ve světě přibližně 2 000 středních a velkých firem, které se 

zabývají výrobou žáruvzdorných materiálů. Celkově to dělá až 41,3 mil. tun. Z toho se řadí do 

produkce EU zhruba 4,13 mil. tun (viz tab. 2). 

V průběhu posledních 33 let se světová výroba žáruvzdorných výrobků snížila zhruba 

o polovinu. Největší zásluhu mají na tom technologické změny uživatelů, v důsledku čeho 

jsou vyvíjeny lepší užitné vlastnosti žáruvzdorné keramiky [8, 11] 
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Obr. 6.  Spotřeba žáruvzdorných materiálů ve světě [11] 

Tabulka 2.  Výroba žáruvzdorných materiálů ve světě v mil. tun [11]  

Rok 2006 2008 2010 

Svět 32 33 41,3 

Čína 15 17 28,1 

EU 5,3 5,5 2,43 

Zbytek Evropy (včetně Ruska) 2,2 2,3 1,7 

USA 2,2 2,2 1,65 

Japonsko 1,2 1,1 0,83 

Indie 1,1 1,3 1,65 
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4 SEKUNDÁRNÍ METALURGIE - LICÍ PÁNEV 

Pojmem metalurgie nazýváme procesy od získávání kovů, přes následné oddělování až 

po odstranění nežádoucích nečistot. Pokud se zaměříme na výrobu oceli, tak můžeme 

metalurgii rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na primární a sekundární.  

Primární metalurgie v sobě zahrnuje: 

 Výrobu surového železa ve vysokých pecích 

 Výrobu oceli v kyslíkových konvertorech, tandemových pecích a elektrických 

obloukových pecích 

 Lití tekuté oceli do plynule litých předlitků nebo ingotů 

Sekundární metalurgie v sobě zahrnuje: 

 Rafinaci tekutého železa (odsíření, odfosfoření) 

 Úpravu tekuté oceli v licí pánvi (pánvová metalurgie, mimopecní zpracování 

oceli)   

 Přetavné pochody (elektrostruskové přetavování oceli) [20] 

 

 
 

Obr. 7.  Licí pánev s možností převozu na vysokozdvižném vozíku [21] 
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4.1 Licí pánev 

Licí pánev je speciální technické zařízení používané na dopravení a odlévání 

roztaveného kovu do kokil, nebo forem. Jedná se o nádobu konického tvaru z žáropevné oceli, 

vyzděnou žáruvzdornou vyzdívkou. Pro snadnější a efektivnější manipulaci je pánev doplněna 

o technická zařízení určená k otáčení nebo naklápění pánve [22]. 

Podle způsobu odlévání může být licí pánev: 

 malá - odlévané množství desítky až stovky kg roztaveného kovu (viz obr. 7) 

 velká - (slévárenská, hutnická) odlévané množství v desítkách až stovkách tun, 

vhodná pro vysoko sériovou výrobu (viz obr. 8) 

 

 

Obr. 8.  Licí pánev na převoz oceli [23] 
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4.1.1 Vyzdívka licí pánve 

Spotřeba žáruvzdorných materiálů pro vyzdění licích pánví tvoří v hutních závodech 

zhruba 40 % celkové spotřeby žáruvzdorných materiálů.  

Rozšířením výroby o sekundární metalurgii a častějším používáním plynulého lití 

přestala být licí pánev jenom prostředkem pro dopravu oceli od pecního agregátu po licí 

zařízení, ale stala se důležitým aspektem pro celý průběh zpracování oceli. 

Při pochodech plynulého odlévání se razantně prodloužila doba roztavené oceli v licí 

pánvi. Společně s rostoucím časem roztaveného kovu v pánvi vzrostla i jeho teplota. Za 

účelem zmenšení obsahu nežádoucích kovových i nekovových vměstků, homogenizace 

a chemického složení oceli se provádí dmýchání argonu tvárnící přes dno pánve.  

Následným dlouhodobým pobytem roztavené oceli v licí pánvi, který je spojený 

s turbulentním prouděním strusky a kovu, dochází nepřetržitě k vyšším stupňům nežádoucí 

eroze a koroze vyzdívky.  

Mezi hlavní technologické operace sekundární výroby řadíme: 

 Homogenizace složení 

 Výši odlévané teploty 

 Dezoxidaci 

 Odsíření 

 Odfosfoření 

 Oduhličení 

 Legování 

Technologii zpracování a úpravě oceli přizpůsobujeme vyzdění licí pánve i použitý 

žáruvzdorný materiál. Nejdůležitější provozní faktory při výběru vyzdívky jsou tyto: 

 Doba pobytu oceli v pánvi 

 Doba prázdné licí pánve 

 Teplota v licí pánvi po odpichu 

 Spotřeba elektrické energie při zpracování v pánvové peci 

 Značka zpracované oceli 

 Spotřeba inertního plynu pro teplotní a chemickou homogenizaci  

 Entalpie vyzdívky před odpichem [8, 23] 
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Mezi hlavní části stěny 200 t licí pánve patří: 

 Pracovní vyzdívka (cca 180 mm), tvoří ji tvarové dolomitové materiály, 

dolomito – magneziové, magnezio – spinelové, magnezio – uhlíkové, nebo 

monolitické žárobetonové směsi 

 Zásyp (10 – 50 mm), slouží na dorovnání zdiva, většinou se používá materiál 

podobný pracovní vyzdívce 

 Trvalá vyzdívka (80 mm) 

 Tvarové materiály - hlinitokřemičité (šamot, silimanit, andalusit)   

 Netvarové - žárobetonové směsi 

 Izolace (5 – 15 mm) 

 Vláknitá (na bázi Al2O3 – SiO2) 

 Mikroporézní (na bázi SiO2 a anorganických pojiv) 

Oblast v okolí strusky se nazývá strusková čára. Většinou je tvořena magnezio - 

uhlíkovými tvarovkami s obsahem uhlíku do 10 %. Složení dna licí pánve je obdobné jako 

jeho stěna, avšak s použitím žárobetonu k dorovnání. V některých provozech dávají přednost 

celomonolitickému dnu (žárobeton na bázi Al2O3 - MgO) licí pánve. Výhodou je vysoká 

životnost vyzdívky, jenomže musíme počítat s dlouhým a nebezpečným sušením při 

opětovným sušením. 

Běžná pásmová vyzdívka složená s tvarových materiálů může vydržet bez opravy 40 -

 100 taveb. U monolitické vyzdívky je to od 200 do 300 taveb [8, 23]. 

4.1.2 Opravy vyzdívek 

Z důvodu eroze, koroze, reakcí kovu s vyzdívkou a turbulentního proudění 

roztaveného kovu dochází uvnitř licí pánve k pravidelnému rozrušování pracovní vrstvy. 

Proto je nutné pravidelně provádět kontroly vyzdívky, které jsou velmi často spojeny s jejími 

opravami.  

Mezi druhy opravy vyzdívek řadíme: 

 Torkrétování 

 Shohcreting 

 Slag Splashing 

 Slag Coating 
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4.1.2.1 Torkrétování 

Torkrétování je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkrétovacího 

stroje (viz obr. 9). Suchá směs se dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do 

torkretovací pistole, ve které se smísí s vodou a nanáší se na svislé konstrukce nebo stropy.  

Obvykle se používají směsi s vysokým obsahem CaO bohatým na MgO, které jsou 

pojeny křemičitany nebo fosforečnany. Techniku torkretování můžeme používat za tepla i za 

studena. Mezi výhody patří vysoká výkonnost. Její nevýhoda je vysoká cena.   

Kvalitní torkretovací směs by měla mít: 

 Malé lineární smrštění 

 Vysokou žáruvzdornost 

 Malou odrazivost 

 Malou zrnitost 

 Odolnost proti teplotním šokům  

 

Obr. 9.  Torkrétování 

4.1.2.2 Shotcreting 

Jedná se o podobný proces jako torkretování, s tím rozdílem, že u Shotcretingu se 

směs nemísí v hubici. Čerpá se přímo k trysce. Obvykle se do trysky přidává urychlovač 

a stlačený vzduch. Stlačený vzduch nám zajistí samotné stříkání a taktéž napomáhá 

promíchání žárobetonu s urychlovačem. Jako je tomu u torkretování i shotcreting můžeme 

nanášet na teplý i studený povrch. Je 2 až 3 krát rychlejší jako torkretování. 
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4.1.2.3 Slag Splashing 

Slag splashing (stříkání strusky) je druh opravy vyzdívky, kde se do tekuté strusky 

vhání dusík (viz obr. 10). Jako nástřik se používá kapalná struska, která se vytváří během 

tavícího procesu.  

Různým naklápěním, otáčením trysky a změnou intenzity vhánění kyslíku do 

konvertoru je možné téměř dokonale zajistit opravu vyzdívky. Výhodou je velká rychlost 

nástřiku, která se pohybuje od 1 až 5 min. 

4.1.2.4 Slag Coating 

Při tomhle procesu opravy vyzdívky používáme strusku, které určité množství po 

odpichu ponecháme v peci. Nakláněním zařízení se pak v peci vytváří nová ochranná 

pracovní vrstva.  

Před samotným nakláněním se struska obohacuje sycením hořečnatým materiálem. 

Obvykle se používá ve spojení s torketováním, protože samotným procesem Slag Coating 

nejsme schopni dokonale opravit všechna postižená místa. Mezi výhody patří jednoduché 

a levné použití [23]. 

 

 

Obr. 10.  Slag Splashing (stříkání strusky) [24] 
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5 TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Tepelně izolační materiály se nejčastěji používají jako první nebo jako druhá vrstva 

vysokoteplotních agregátů. Hlavním důvodem používání tepelných izolací je snížení 

tepelných ztrát. Mezi nejdůležitější vlastnosti těchto materiálu patří především tepelná 

vodivost a tepelná kapacita.  

5.1 Klasifikace tepelně izolačních materiálů 

Tepelně izolační materiály musí mít celkovou pórovitost nad 45 %. V praxi to 

většinou bývá něco mezi 60 - 90%. V krajních případech se můžeme setkat i s pórovitostí 

kolem 99 %.  

Nízká tepelná vodivost a vysoká pórovitost mají za následek: 

 Nízkou mechanickou pevnost 

 Vysokou plynopropustnost 

 Nízkou odolnost proti korozi 

Tepelná vodivost (viz tab. 3) nezávisí pouze na celkové pórovitosti materiálu, ale také 

na velikosti, tvaru pórů, struktuře materiálů, mineralogického složení a objemové hmotnosti 

materiálu. Důležité je, aby velikost pórů nebyla větší jako 1 mm. Materiály s nejnižší tepelnou 

vodivosti jsou mikroporezní s velikostí pórů 100 nm.  

Tabulka 3  Přehled tepelně izolačních materiálů 

Materiál 
Objemová 

hmotnost 
Tepelná vodivost (W/m.K) 

Rozsah 

teplot 

 kg/m3 400 °C 800 °C 1 200 °C °C 

Tepelně izolační 

cihly (perlit) 
350 - 700 0,12 - 0,23 0,19 - 0,30 - 750 - 1000 

Lehčené 

žáruvzdorné cihly 
500 - 1400 0,13 - 1,3 0,17 - 1,20 0,23 - 1,10 1000 - 1800 

Lehčené žárobetony 400 - 1400 0,13 - 0,9 0,17 - 0,95 0,45 - 1,00 900 - 1400 

Materiály z vysoko 

teplotních vláken 
64 - 1500 0,08 - 0,45 0,15 - 0,45 0,29 - 0,72 600 - 1800 

Kalciumsilikátové 

materiály 
200 - 1650 0,10 - 0,54 0,17 - 0,49 - 1000 

Mikroporézní 

materiály 
150 - 350 0,03 0,06 - 900 

Minerální pěny 200 - 800 0,12 - 0,30 - - 650 

Materiály 

s minerálních 

vláken 

100 - 400 0,06 - 0,10 0,20 - 0,25 - 500 - 700 
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Velmi důležitou vlastností u izolačních materiálů je odolnost proti teplotním rázům, 

která má pak vliv na její druh použití. Materiály s vysokoteplotních vláken obvykle vydrží 

několik tepelných šoků. Naopak lehčené konstrukční materiály jsou na výrazné teplotní šoky 

citlivější. 

Žáruvzdorné izolační materiály můžeme rozdělit na: 

 Tepelně izolační cihly 

 Lehčené žáruvzdorné cihly 

 Kalcium silikátové materiály 

 Lehké 

 Střední 

 Hutní 

 Mikroporézní materiály 

 Minerální pěny 

 Materiály s minerálních vláken 

 Materiály z vysokoteplotních vláken 

5.1.1 Tepelně izolační cihly 

Mezi tepelně izolační cihly řadíme tepelně izolační materiály, které odolávají teplotám 

min. 1 000 °C. Tyto výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů (perlit, křemelina, 

vermikulit).  

Cihly z křemeliny jsou vyráběny tažením. Do cihel se běžně přidávají vyhořívající 

přísady, vlákna nebo pojící jíl. Při stejné objemové hmotnosti lze lepších tepelných vlastností 

dosáhnout materiálem vermikulit (horečnatoželeznatá slída). 

5.1.2 Lehčené žáruvzdorné cihly 

Lehčené žáruvzdorné cihly jsou tvarové výrobky s celkovou pórovitostí nad 45 % 

a pracovní teplotou min. 800 °C.    

Z chemického hlediska je řadíme mezi: 

 Hlinitokřemičité  

 Křemičité 

 Zirkonové  

 Korundové 
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Nejdůležitější a nejpoužívanější jsou hlinitokřemičité (šamotové, mullitové). Na 

výrobu těchto cihel se hlavně používají suroviny na bázi SiO2 a Al2O3, občas i CaO. Jako 

hlinitanové pojivo slouží jíly, kaolin, silimanit a andalusit [25]. 

5.1.3 Kalciumsilikátové materiály 

Kalciumsilikátové materiály jsou vyráběny hydrotermální syntézou za pomoci vodní 

suspenze vápna a jemného křemičitého písku s minimálním přídavkem vhodného plniva 

a výztuže.  

V autoklávu pak probíhá mineralogická přeměna na hlavní fáze: 

 Tobermorit (obsahuje 10 % vody, stabilní je do 650 °C) 

 Xonotlit (obsahuje přibližně 3 % vody, stabilní je do 850 °C) 

Výpalem pak získáváme bezvodý Wollastonit, který slouží jako aditivní složka 

a taktéž zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám. Taky se vyznačuje nízkou objemovou 

hmotností a schopností velmi dobře tepelně izolovat. 

Skupinu kalciumsilikátů rozdělujeme na:  

 Lehké kalciumsilikáty 

 Středně hutné kalciumsilikáty 

 Hutné kalciumsilikáty 

5.1.4 Mikroporézní materiály 

Jsou to materiály s maximálně nízkou hodnotou tepelné vodivosti, která je nižší než 

vzduch. Materiál obsahuje velmi malé póry o velikosti desítek nm. Mezi hlavní složky patří 

oxid křemičitý, opacifika a přísady. V téhle formě jsou slisovány. Jejich nevýhodou je, že 

mají malou pevnost a jsou křehké. Proto musí být ještě dodatečně upravovány.  

5.1.5 Minerální pěny  

Minerální pěny se vyrábějí procesem, který se nazývá vhánění plynu. Pěny obsahují 

vodní sklo, anorganické pojivo a napěňující složky. Dále jsou zpracovány litím, lisováním 

nebo vytlačováním. Separací vody a polykondenzováním pak vznikají polymery. Po krátké 

době pěna zatvrdne.  

5.1.6 Materiály s minerálních vláken 

Jedná se hlavně o skleněná, minerální vlákna a vysokoteplotní vlákna.  
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5.1.6.1 Skleněná vlákna 

Skleněná vlákna vyrábíme ze skloviny, často o různém chemickém složení. Zpravidla 

se jedná o výrobu foukáním, tažením nebo odstřeďováním vláken skloviny v kombinaci 

uvedených způsobů.  

Výrobky ze skleněných vláken odolávají teplotám do 500 °C, ve výjimečných 

případech do 750 °C. 

5.1.6.2 Minerální vlákna 

Způsob výroby minerálních vláken spočívá v přetavování vyvřelých hornin 

v kupolových nebo elektrických pecích. Pak následuje rozvláknění nejčastěji foukáním. Dále 

se zpracovávají na papír, tkaninu, rohože, provazy nebo desky. 

Teplota použití je ve velké míře závislá na chemickém složení a pohybuje se zhruba 

mezi 600 °C až 750 °C. Jejich použití je výhradně v oblasti tepelných a zvukových izolací 

staveb, letadel a lodí. 

5.1.6.3 Vysokoteplotní skleněná vlákna 

Byla vyvinuta jako náhrada vysokoteplotních izolačních keramických vláken. Tato 

vlákna jsou vyrobena na bázi alkalických křemičitanů s podobným chemickým složením jako 

minerální a skleněná vlákna.  

Taktéž jako u skleněných a minerálních vláken je teplota použití ve velké míře závislá 

od chemického složení. V neutrální atmosféře se pohybuje okolo 850 °C až 1 200 °C. 

5.1.7 Materiály z vysokoteplotních vláken 

V dnešní době dokážeme udělat anorganická vlákna téměř ze všech oxidů, nitridů, 

karbidů, kovů, uhlíků a její směsi.  

Pro vysokoteplotní izolace se používají dvě skupiny vláken: 

 Amorfní 

 Polykrystalická 

Typy vláken se liší svým obsahem. Někde je 15 % Al2O3 nahrazeno ZrO2. Další typy 

vláken můžou být na bázi kalciumsilikátu nebo kalciumaluminátu s obsahem CaO od 20 % do 

40 %. Méně obvyklá vlákna jsou skelná nebo amorfní s obsahem Al2O3 do 60 %. 

Výhodou je nízká hmotnost, akumulace tepla a nízká tepelná vodivost. Tyto vlastnosti 

jim předurčují odolávat teplotám okolo 1 800 °C.  

Hlavní oblastí pro využití vysokoteplotních vláken jsou periodicky pracující 

vysokoteplotní agregáty. Široké možnosti využití poskytuje železárenský a ocelářský průmysl. 

Podobné prostory pro využití jsou taky v keramickém průmyslu (pece pro výpal keramiky, 



39 

 

pecní vozy). V průmyslu na výrobu hliníku se vlákna jeví jako výborný filtrační materiál při 

tavení. Nevadí jim ani přímý kontakt s taveninou hliníku. Sklářský průmysl je využívá 

v podobě papíru při opravách za tepla, z důvodu zabránění teplotním šokům.  

Vyzdívky z vysokoteplotních vláken poskytují výborné výsledky z hlediska životnosti 

a dalších periodických servisních oprav pecí. 

5.1.7.1 Výroba vysokoteplotních vláken 

Amorfní vlákna se vyrábějí z taveniny při tavbě elektrickým obloukem při teplotě až 

900 °C. Poté je tavenina rozfoukávaná vzduchem pod nízkým tlakem nebo je rozvlákněna 

mezi rotujícími disky.  

 Metoda rozfoukávaní je založena na rozdělení pramínků taveniny na malé 

kapky, které se následně protahují na vlákna potřebných rozměrů. Vznikají 

vlákna o průměru 2 až 3 μm a délky 50 mm.  

 Metoda tvarování vláken mezi rotující disky probíhá za podpory odstředivé 

síly, kde při dopadu pramínku taveniny na zmiňované rotující disky vznikají 

vlákna o průměru 2 až 3 μm o délce až 250 mm.  

Výroba vláken z taveniny je možná do obsahu Al2O3 zhruba 60 %, protože větší obsah 

zvyšuje povrchové napětí, a to má za důsledek vznik nežádoucích krátkých vláken.  

Výroba polykrystalických vláken je velmi technicky náročná, což se odvíjí i na jejich 

konečné ceně. Jako výchozí materiál se používají soli hliníku, do kterých se přidávají 

organické polymery, které umožňují proces tažením a odstřeďováním. Jako stabilizátor se 

přidává gel SiO2. Při 1 100 °C mají vlákna kombinovanou skelnou a polykrystalickou 

strukturu. Ve finále jsou vlákna výpalem převedena na čistou polykrystalickou formu a zbylé 

póry úplně zmizí. Hotová vlákna obsahují korund, mullit nebo jejich směs, což je dané 

obsahem SiO2.  

Vlákna, která se používají pro tepelné izolace, mají zpravidla délku od 5 do 100 mm 

a průměr o velikosti 3 μm. Technologie výroby nám dovoluje regulovat průměr vláken od 

1 do 30 μm [25]. 

  

 

 

 

 

 

  



40 

 

6 VÝROBA OCELI V ZÁVODĚ ARCELORMITTAL 

OSTRAVA A.S. 

Ocel je vyráběna kyslíkovým pochodem za použití tandemových dvounístějových pecí 

s kovonosnou vsázkou 235 t. Pozůstává ze dvou samostatně sklopných nístěji, kde každá 

z nich má obsah tekutého kovu 200 t (viz obr. 11). Specifikací tandemových pecí je využití 

spalin z jedné nístěje na předehřev pevné vsázky v nístěji druhé. 

  

Obr. 11.  Tandemová pec [26] 

Tandemové pece pracují kyslíkovým pochodem. V jednotlivých klenbách jsou 

umístněny dvě dospalovací trysky určeny pro přívod vzduchu a kyslíku.  

Samotné pece jsou vybaveny důležitým primárním i sekundárním odprášením. 

Primární odprašovací zařízení má za úkol čistit spaliny, které vznikly při procesu zkujňování 

mokrým způsobem. Sekundární odprášení slouží pro odsávání dýmů z pecí v hale ocelárny 

[27]. 

Po zpracování vsázky (šrot, surové železo, přísady) je ocel po odpichu přesunuta na 

pracoviště sekundární metalurgie, z důvodu dohotovení na cílové parametry za pomocí 

homogenizace oceli inertním plynem. V ocelárně ArcelorMittal se používá plyn argon. Ocel 

se doleguje na potřebné chemické složení, ohřívá se na požadovanou teplotu, odsiřuje 

a provádí se zde modifikace vměstků plněnými profily Ca. K těmto nevyhnutným operacím 

dochází v pánvové peci [28].  
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6.1 Pánvová metalurgie 

Pánvová metalurgie nebo taktéž mimopecní zpracování vznikla zhruba v 50. letech 

a v současné době jsou její postupy používány téměř v každé ocelárně. Výhodou pánvové 

metalurgie je přenesení redukční atmosféry z pece do pánve. Díky tomu se zlepší podmínky 

pro dezoxidaci a odsíření. 

Tavící agregát pracující společně se zařízením sekundární metalurgie slouží 

k roztavení vsázky, oduhličení a odfosfoření ocelí. Oxidační struska se zadržuje v peci. V licí 

pánvi se většinou vytváří syntetická struska s poměrně nízkým obsahem oxidů železa. Proto 

vyzdívka pánve nepřichází do styku s oxidační struskou nebo kovem s vysokou aktivitou 

kyslíku. Na rozdíl od vyzdívky pece je vyzdívka pánví pro kov jenom nízkým zdrojem 

kyslíku. Kyslík pak přechází z vyzdívky pánví do tekuté oceli až po dezoxidaci.  

Do tekutého kovu je obvykle dmýchán inertní plyn, který zajišťuje homogenizaci 

taveniny a urychluje styk kovu se struskou. Při správných pochodech pánvové metalurgie je 

možné dosáhnout v pánvi hlubokou dezoxidaci i potřebné odsíření. Při vakuování oceli je 

možné snížit také obsah dusíku a vodíku na koncentrace, které jsou v agregátech 

nedosažitelné. Během úpravy tekutého kovu v pánvové peci dochází ke ztrátám teploty, proto 

je důležité její ohřívání. Provádí se tak nejčastěji chemickými exotermickými reakcemi nebo 

elektricky. Chemický ohřev využívá oxidační reakcí křemíku nebo hliníku. Při větších 

tepelných ztrátách a legování oceli se používá elektrické ohřívání. Elektrický ohřev využívá 

jako zdroj tepla elektrický oblouk [8]. 

6.1.1 Pánvová pec 

Pánvová pec (viz obr. 12) slouží k plnohodnotné přípravě tekutého kovu pro tavbu na 

ZPO (chemická a teplotní homogenita) s cílem dokonale zajistit odlévatelnost požadované 

značky oceli. 

Pánvová pec se skládá z: 

 Víka se třemi elektrodami 

 Odsávacího a filtračního zařízení 

 Zavážecího zařízení 

 Manipulátoru pro automatické měření teploty 

 Zařízení pro odběr vzorků 

 Vstřelovacího zařízení pro podávání hliníkového drátu a plněných profilů 

 Systému pro dmýchání inertního plynu spodem dna licí pánve 
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Obr. 12.  Pánvová pec  

Po dostatečné úpravě tekuté oceli na pracovišti sekundární metalurgie je ocel následně 

připravená na zařízení ZPO (viz obr. 13). Oproti dřívějšímu lití do kokil nám zařízení 

zajišťuje minimální teplotní pokles tekuté oceli, celkově snižuje energetickou náročnost na 

výrobu oceli a minimalizuje výskyt kovových a nekovových vměstků. Ocel je odlévána 

sekvenčně. Pro zabezpečení kvality jsou během lití odebrány kontrolní vzorky a dbá se taky 

na dodržování teploty. V závislosti na teplotě je pak upravována licí rychlost a režim chlazení 

[28]. 
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Obr. 13.  Kontinuální odlévání oceli z LP do mezipánve 

6.2 Provozování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s.  

V současné době je vyzdívka licích pánví tvořena z AMC tvarovek. Pouze struskové 

pásmo je vyzděno magnezio - uhlíkovou vyzdívkou.  

Z důvodu plynulého lití a mimopecního zpracování oceli se doba kontaktu oceli 

s vyzdívkou prodloužila. Proto je primárním problémem výběr co nejlepšího materiálu 

k vyzdění oblastí pánve, která je nejvíc vystavována opotřebení. Dokonalý výběr materiálu 

nám zaručí oddálení nevyhnutných oprav vyzdívky.  
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Ocelárna ArcelorMittal a.s. je specifická v tom, že dopadová oblast proudu oceli při 

odpichu se nachází z části na půdě pánve, ale zasahuje i její stěnu téměř po celé výšce až po 

struskovou čáru. Opotřebení vyzdívky tzn. erozivní účinek oceli je eliminován zvětšením 

tloušťky vyzdívky a použitím materiálů vyšší kvality.  

Licí pánev je zařízení, které se během pracovního cyklu různými technologickými 

uzly, může nacházet v následujících provozních stavech: 

 Vysokoteplotní ohřev 

 Odpich 

 Přeprava pánve naplněné oceli 

 Zpracování oceli v pánvové peci 

 Zpracování oceli v kesonu vakuovací stanice 

 Odlévání 

 Volné chladnutí 

 Chladnutí pod víkem 

Samotnému pracovnímu cyklu pánve předchází její nepostradatelná příprava 

k provozu, která zahrnuje: 

 Vyzdění 

 Sušení izolační a ochranné vrstvy 

 Předehřev pracovní vrstvy vyzdívky 

 Nazbrojení pánve 

 Dohřev na požadovanou teplotu použitelnosti pánve 

Jestliže opotřebení pracovní vyzdívky dosáhne kritického stavu, nastává odstavení 

pánve a po jejím vychladnutí a vybourání dochází k přezdění pracovní vyzdívky. Po páté 

kampani se přezdívá kompletně celá vyzdívka licí pánve. 

Vyzdívka licí pánve je tvořena: 

 Pracovní vrstvou 

 Trvalou vrstvou 

 Izolační vrstvou 

Jako první opatříme licí pánev izolační vrstvou, která je tvořena na stěnách 

mikroporézními a keramickými vláknitými deskami a na dně žárobetonem. Po dokonalém 

vysušení je na izolační vrstvu položena trvalá vyzdívka, která je tvořena andalusitovými 

tvarovkami. Trvalá vyzdívka je pak dostatečně vysušena. Pracovní vyzdívku tvoří AMC 

tvarovky, v oblasti struskové čáry jsou použity MgO - C tvarovky. 
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Tzv. zbrojení i odzbrojení licí pánve se provádí na přizpůsobených pracovištích, 

v upravených sklopných stojanech vysokoteplotního ohřevu. Pánve se nazbrojují jedním 

šoupátkovým uzávěrem FLOCON. Předepsaně vyhřátou pánev nazbrojují pracovníci 

v horizontální poloze. Nedojde - li dříve k vyřazení kazety šoupátkového uzávěru z provozu, 

z důvodu poškození nebo protavení, musí být zhruba po 50 litích odstraněna a převezena do 

dílny šoupátkových uzávěrů k pravidelné periodické kontrole. 

Pro všechny bazické vyzdívky, přicházející do styku s roztaveným kovem platí, že 

vyžadují předehřev před jejich použitím do provozu. 

Z praxe je dáno, že ideální teplota, kterou by měla dosahovat nová vyzdívka před 

prvním odpichem do pánve je 1000 - 1100 °C.  Vyzdívky licích pánví v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. se vyhřívají na 1000 °C. Do vodorovné polohy může být pánev překlopena až po 

dosažení téhle teploty. První předehřev by měl trvat cca 18 - 24 hodin, z důvodu dosáhnutí 

dostatečné akumulace tepla ve zdivu.  

Vysokoteplotní ohřev bereme již jako samozřejmost a předpokládáme přihlížení 

a dodržení stanovené křivky ohřevu pro daný materiál. Dostatečná rychlost cyklu je v tomhle 

ohledu důležitá. Nejúčinnějším jsou krátké doby cyklu. [27]. 

6.3 Technická specifikace licí pánve v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Licí pánev se používá k převážení oceli a k procesům pánvové metalurgie s tekutou 

ocelí s následným odléváním do mezipánve na jednotlivých ZPO. Vnější část licí pánve se 

skládá z: 

 Pláště kruhového průřezu s odpařovacími otvory 

 Nosného systému přivařeného na plášť pánve 

 Nosných čepů opatřených pouzdry 

 Patkami 

 Vyztužením prstencem spodní části k postavení pánve 

 Dna pánve s otvory pro argonování 

Přibližná hmotnost kovových částí je 40 tun a jmenovitý obsah vyzděné pánve je 225 

tun. Pro zpracování a odlévání taveb na ZPO se ve společnosti ArcelorMittal a.s. používají 

pánve s bazickou vyzdívkou. Z důvodu objemových změn u bazických materiálů v závislosti 

na teplotě je důležité věnovat přiměřenou pozornost tepelnému režimu pánví od začátku až do 

finální části cyklu.  

V současnosti se pro vyzdívání licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

používají následující žáruvzdorné materiály:  

Pro vyzdění struskového pásma pánve se pro pracovní vyzdívku používají MgO - C 

tvarovky s vyšším obsahem MgO pojené pryskyřici. Jedná se o část zdiva, které je namáháno 

převážně tepelně.  
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Pro střední a spodní část stěny licí pánve a pro dno se pro pracovní vyzdívku, která je 

ve styku s tekutou ocelí, používají AMC tvarovky.  

  Trvalá (bezpečnostní) vyzdívka je andalusitová. Izolační vrstva je dosud tvořena 

převážně vláknitou izolací, která je postupně nahrazována mikroporézním izolačním 

materiálem.     

6.4 Popis konstrukce vyzdívky magnezio - dolomitové licí pánve 

Konstrukce vyzdívky licí pánve je znázorněna na (viz obr. 14). 

 

 

 

Obr. 14.  Popis konstrukce licí pánve [33] 

 

 

 

 

Strusková čára MgO - C 

Pracovní vyzdívka -

 AMC Tvarovky 

Trvalá vyzdívka - Andalusit 

Vláknitá resp. 

mikroporézní izolace 

Argonovací dmyšna Výtokový uzel 
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7 IZOLOVÁNÍ LICÍ PÁNVE 

Úkolem vysokoteplotních izolačních technologií je vytvořit ekonomicky výhodné 

izolační konstrukce a systémy při současném dodržení fyzikálních a chemických zákonů [25]. 

V celém hutním průmyslu se potýkáme s nechtěnými tepelnými ztrátami, které mají za 

důsledek nepříznivé faktory jak v ohledu technologickém, tak v ekonomickém. Snaha o co 

nejvyšší omezení tepelných ztrát tekuté oceli vedla k myšlence pravidelného používání 

kvalitní izolační vrstvy mezi trvalou vyzdívkou a ocelovým pláštěm licí pánve [31, 32]. 

Očekávané přínosy trvalého používání vysoce účinného izolačního materiálu mezi 

trvalou vyzdívkou a ocelovým pláštěm licí pánve se dají shrnout do následujících bodů: 

 Využití tepla akumulovaného ve vyzdívce z oceli předchozí tavby za účelem 

snížení odpichové teploty oceli následující tavby 

 Minimalizace tepelných ztrát tekuté oceli vyzdívkou 

 Úspora topných plynů pro předehřev licích pánví 

 Optimalizace výjezdové teploty oceli z pánvové pece 

 Úspora elektrické energie pro ohřev oceli v pánvové peci 

 Příznivý vliv na deformaci pláště pánve snížením jeho teploty a tím zmenšení 

rizika úniku oceli z pánve 

S používáním izolovaných licích pánví nedochází jenom k omezení tepelných ztrát, 

ale také k významným změnám při vyzdívání. Odlišnost od zdění běžných licích pánví 

můžeme vyjádřit ve třech základních bodech: 

 Pánev je izolována včetně dna 

 Izolační desky jsou kladeny ve dvou vrstvách jak ve stěně, tak ve dně 

 Mezi plášť a první vrstvu a mezi obě vrstvy se aplikuje speciální lepidlo   

Pracovní postup zdění pánve: 

a) Vybouraná licí pánev před vyčištěním (viz obr. 15) 

 

Obr. 15.  Vybouraná licí pánev 
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b) Nalepení desek Promalight tloušťky 5 mm na dno pláště pánve (viz obr. 16) 

 

 

Obr. 16.  Izolační desky Promalight 

c) Nalepení desek Promapack tloušťky 10 mm na desky Promalight na dno pánve 

(viz obr. 17) 

 

Obr. 17.  Nalepení druhé izolační vrstvy na dno (Promapack) 

d) Položení speciální folie, která chrání obě izolační desky proti vlhkosti při 

následném betonování kříže pánve (viz obr. 18) 

 

Obr. 18.  Položení speciální folie proti vlhkosti 
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e) Nalepení desek Promalight tloušťky 5 mm na vnitřní stěny ocelového pláště licí 

pánve (viz obr. 19)  

 

Obr. 19.  Instalace desek Promalight na stěny pánve 

f) Nalepení desek Promaform tloušťky 10 mm na desky Promalight na stěny licí 

pánve (viz obr. 20) 

 

Obr. 20.  Instalace desek Promaform na stěny pánve 

Průmyslný vývoj těchto materiálů se pořád vyvíjí směrem ke kvalitnějším izolačním 

materiálům s lepšími vlastnostmi.  Mezi vylepšené materiály patří syntetická vlákna, jako jsou 

žáruvzdorná skelná vlákna, minerální vlna, skla, vápenato - křemičité a vermikulitové 

produkty. Tyto materiály mají pevnou strukturu s obsahem až 95 % póru. Tyhle póry se řadí 

mezi otevřené, a tudíž nejsou schopny zastavit proudění plynu. 

Složení a struktura mikroporézních izolačních materiálů jsou speciálně navrženy tak, 

aby co nejvíc minimalizovali různé mechanismy přenosu tepla. Mají velmi nízkou tepelnou 

vodivost díky své nízké objemové hmotnosti a amorfní povaze hlavních složek.   
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8 OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI IZOLACE LICÍ PÁNVE VE 

SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

V současné době probíhá ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. postupné 

zaizolování všech licích pánví vysoce kvalitními izolačními materiály od fy. Promat (viz tab. 

4 a 5). Cílem diplomové práce je ověření těchto izolací v dalších kampaních. 

Tabulka 4  Technické údaje izolace Promalight 

Název výrobku Promalight 310 Promalight 320 Promalight 1000 

Klas. Teplota [°C] 1000 1000 1000 

Obj. hmotnost [kg/m3] 330 - 400 300 280 - 350 

Pevnost v tlaku [MPa] 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Tepelná kapacita [kJ/kg.K] 0,05 0,05 0,05 

Tepelná vodivost [W/m.K]    

 při 200 [°C] 0,029 0,024 0,022 

 při 400 [°C] 0,036 0,028 0,025 

 při 800 [°C] 0,051 0,048 0,048 

Chemické složení [%]     

SiO2 77,5 77,5 77,5 

CaO 2,5 2,5 2,5 

ZrO2 20 20 20 

 

Tabulka 5  Technické údaje izolace Promaform [34] 

Název výrobku Promaform 1260 Promaform 1430  Promaform 1600 

Klas. Teplota [°C] 1260 1430 1600 

Obj. hmotnost [kg/m3] 260/280 260/280 200 

Tepelná kapacita [kJ/kg.K] 1,13 1,13 1,13 

Tepelná vodivost [W/m.K]    

 při 200 [°C] 0,07 0,07 0,05 

 při 600 [°C] 0,11 0,10 0,08 

 při 1000 [°C] 0,20 0,18 0,15 

Chem. složení [%]     

Al2O3 44 34 73 

SiO2 56 49 26 

ZrO2 - 17 - 
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8.1 Ověření účinnosti izolace výpočtem 

Množství tepla, které je přenesené přes izotermický povrch za jednotku času 

nazýváme tepelný tok a označuje se P. Tepelný tok, vztažen na jednotku povrchu izotermické 

plochy je hustota tepelného toku q.  Platí 

d𝑃 =  𝑞 · d𝑆    (W)     (9) 

kde d𝑃 je tepelný tok  (W) 

 𝑞   -  hustota tepelného toku  (W · m-2) 

 d𝑆   - plocha  (m2) 

Hustota tepelného toku je úměrná zápornému gradientu teploty. Závislost nazýváme 

prvním Fourierovým zákonem vedení tepla a zapisujeme ho ve tvaru: 

𝑞 =  − λ · grad 𝑡  (W · m-2)                                                                                        (10) 

kde   λ je součinitel tepelné vodivosti  (W · m-1 ·K-1) 

 Vektory q a grad t jsou na jedné přímce, ale směřují na opačné strany, protože teplo se 

předává vždy z teplejších částí tělesa do chladnějších.    

 Množství tepla dQ, které prochází izotermickou plochou, určíme z rovnice :  

             d𝑄 =  𝑞 · d𝑆 · d𝜏  (J)                                                                                                  (11) 

kde d𝑄 je množství tepla  (J) 

 dτ - čas  (s) 

Mezi nejdůležitější veličiny v oboru sdílení tepla patří fyzikální parametr součinitel 

tepelné vodivosti. Značíme ho λ. Závisí na tlaku, teplotě, složení látky a určujeme ho většinou 

měřením hustoty tepelného toku. Vypočteme ho ze vztahu: 

λ =  −
d𝑄

grad 𝑡 · d𝑆·dτ 
  (W · m-1 ·K-1)                                                                       (12) 

Teplotní pole v tuhém tělese řeší druhý Fourierův zákon vedení tepla, který vyplívá ze 

zákona o zachování energie. Jeho nejčastěji používaný tvar je: 

𝜕𝑡

𝜕τ
 =  𝑎 ·∇2t + 

𝑞𝑣

𝑐p · ρ
  (K · s-1)                                                                                   (13) 

kde 𝑡 je teplota  (°C) 

 ∇2 - Laplaceův operátor  (m-2) 

 𝑐p - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku  (J · kg-1 · K-1)  

 ρ  - hustota  (kg · m-3) 

 𝑞𝑣 - vydatnost vnitřního objemového tepelného zdroje  (W · m-3) 

 τ - čas  (s) 
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  𝑎 =  
λ

𝑐p · ρ
  (m2 · s-1)             (14) 

kde 𝑎 je součinitel teplotní vodivosti  (m2 · s-1)                                                                                             

8.1.1 Válcová stěna  

U válcové stěny se hustota tepelného toku q mění s poloměrem. Hustota tepelného 

toku roste směrem od povrchu ke středu válce, protože se plocha směrem ke středu zmenšuje. 

Vzorec pro výpočet hustoty tepelného toku je:  

q =
π · (𝑡1 – 𝑡2)

1

2λ
 · ln

𝑟2
𝑟1

  (W · m-1)                                                                                          (15) 

kde 𝑟1  je vnitřní poloměr  (m) 

 𝑟2  - vnější poloměr  (m) 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W · m-1 ·K-1) 

 𝑡1  - teplota na vnitřním povrchu  (°C) 

 𝑡2 - teplota na vnějším povrchu  (°C) 

 Pro výpočet prostupu tepla použijeme III. povrchovou podmínku kde: 

  q = α𝑐 · (𝑡p – 𝑡ok)  (W · m-2)                                                                                          (16)          

kde 𝑡p  je teplota povrchu  (°C) 

 𝑡ok - teplota okolí  (°C) 

Součinitel přestupu tepla 𝛼c charakterizuje okolní prostředí, kde dochází k výměně 

tepla konvekcí i zářením z čeho vyplývá: 

αc = α konvekce  + α radiace                                                                      (17) 

K výpočtu přestupu tepla jsme použili kriteriální rovnice, které obecně popisují proces 

sdílení tepla. 

Nusseltovo kritérium vypočteme ze vzorce: 

Nu = 
𝑙 · αkon

λ
  (1)    (18)                                                                                                 

kde 𝑙 je charakteristická délka  (m) 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W · m-1 · K-1)     

Grashoffovo kritérium vypočteme ze vzorce: 

Gr = 
𝑔 · γ · Δ𝑇 · 𝑙3

v3   (1)                                                                                                (19) 

kde 𝑙 je charakteristická délka  (m) 



53 

 

 𝑔 - gravitační zrychlení  (m · s-2) 

 v - kinematická viskozita  (m2 · s-1) 

 Δ𝑇 - rozdíl teplot  (K) 

Prandtlovo kritérium vypočteme ze vzorce: 

Pr = 
v

𝑎
  (1)                                                                                                             (20) 

kde v je kinematická viskozita  (m2 · s-1) 

 𝑎 - součinitel teplotní vodivosti  (m2 · s-1) 

𝑞𝑧 = 𝐶0  · ε ·(𝑇p
4 

- 𝑇ok 
4)  (W · m-2)    (21) 

kde 𝐶0   je součinitel vyzařovaného dokonale černého tělesa; 5,67.10-8  (W · m-2 · K-4) 

 ε - emisivita  (1) 

 𝑇p  - teplota povrchu  (K) 

 𝑇ok  - teplota okolí  (K)   

Za pomoci matematických rovnic jednosměrného stacionárního vedení tepla válcovou 

stěnou jsme iterační metodou vypočetli teploty v různých částech vyzdívky licí pánve.  

Výpočty z prvního grafu (viz obr. 21) poukazují na izolovanou licí pánev. Složení 

vyzdívky stěny licí pánve je následující: 

 Pracovní vyzdívka AMC -  200 mm 

 Trvalá vyzdívka Andalusit - 80 mm 

 1. izolace Promaform - 10 mm 

 2. izolace Promalight - 5 mm 

Graf obsahuje 2 křivky, které představují vyzdívku v různých částech opotřebení. 

Křivka modré barvy vyznačuje pracovní vyzdívku na začátku kampaně. Má tloušťku 200 mm 

a je v podstatě neopotřebovaná. K porovnání máme k dispozici křivku červené barvy, kde už 

je pracovní vyzdívka z AMC vysoce opotřebená (před vyřazením) a její tloušťka je cca 

50 mm. 

Výpočtem bylo zjištěno, že při minimální tloušťce vyzdívky by na izolaci Promalight 

mohla působit teplota okolo 1 000 °C, což jak uvádí výrobce, je při dlouhodobém setrvání na 

takto vysokých teplotách pro tuto izolaci degradující. Takto tepelně namáhaná izolace nemůže 

dostatečně izolovat a ztrácí veškerou účinnost, co se nám časem projeví opětovným zvýšením 

teploty ocelového pláště licí pánve.  

Druhý graf (viz obr. 22) poukazuje na výpočet teplot neizolované licí pánve. Jsou tady 

zřejmé velké tepelné ztráty, vzhledem k nízké izolační schopnosti vyzdívky. Obdobně se tady 

nacházejí 2 křivky pro srovnání jako u obrázku č. 21, kde modrá křivka označuje stav 
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pracovní vyzdívky AMC 200 mm a červená křivka poukazuje na silně opotřebenou pracovní 

vyzdívku o tloušťce 50 mm.  

Složení vyzdívky stěny licí pánve je následující: 

 Pracovní vyzdívka AMC -  200 mm 

 Trvalá vyzdívka Andalusit - 80 mm 

 Izolace Asfilboard - 10 mm 

 

Obr. 21   Teploty izolované licí pánve 

 

Obr. 22  Teploty neizolované licí pánve 

1585,00

1313,34

1103,08

866,79

223,67 221,71

1 585,00

1 510,62

1 246,39

991,80

255,65
253,10

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

te
p

lo
ta

[°
C

]

r [m]

max

vyzdívka

min

vyzdívka

AMC

ANDALUSIT

PROMAFORM

PROMALIGHT

1585,00

1096,40

709,18

308,40 304,66

1585,00

1430,73

875,18

373,80

368,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

te
p

lo
ta

  
[°

C
]

r [m]

max

vyzdívka

min

vyzdívka

ANDALUSIT

ASFILBOARD

AMC



55 

 

Tabulka 6  Naměřené hodnoty teplot plášťů licích pánví v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Pořadí 

měření 

Číslo 

pánve 

Kampaň Místo 

měření 

Počet 

lití 

Teplota 

pláště 

Poznámky Doba od 

konce lití 

(min) 

1. 1 4 OS9 17 293 IZOLOVANÁ 265 

2. 20 Nepodstatné OV2 95 333 NEIZOLOVANÁ 104 

3. 17 Nepodstatné OS10 42 300 NEIZOLOVANÁ 587 

4. 1 5 OS11 7 280 IZOLOVANÁ 210 

5. 14 2 OV1 17 327 IZOLOVANÁ 13 

6. 28 Nepodstatné OS9 99 251 NEIZOLOVANÁ 653 

7. 15 Nepodstatné OS10 78 285 NEIZOLOVANÁ 480 

8. 5 Nepodstatné OS6 58 332 NEIZOLOVANÁ 111 

9. 3 1 odpich TP6 2 220 IZOLOVANÁ 97 

10. 27 Nepodstatné OS9 1 247 NEIZOLOVANÁ 1000 

11. 18 Nepodstatné OS10 20 295 NEIZOLOVANÁ 284 

12. 5 Nepodstatné 
 

0 285 NEIZOLOVANÁ - 

13. 9 Nepodstatné OV2 85 358 NEIZOLOVANÁ 81 

14. 31 Nepodstatné OV4 40 300 NEIZOLOVANÁ 62 

15. 1 Nepodstatné OS6 13 320 NEIZOLOVANÁ 179 

16. 13 2 OS4 100 287 IZOLOVANÁ 251 

17. 28 Nepodstatné OS5 51 235 NEIZOLOVANÁ 435 

18. 15 Nepodstatné OV4 6 320 NEIZOLOVANÁ 33 

19. 3 1 TP2 7 242 IZOLOVANÁ 86 

20. 5 Nepodstatné hrak 4 292 NEIZOLOVANÁ 266 

21. 31 Nepodstatné OS9 43 282 NEIZOLOVANÁ 332 

22. 18 Nepodstatné OS8 21 296 NEIZOLOVANÁ 88 

23. 20 Nepodstatné OS10 0 241 NEIZOLOVANÁ - 

24. 27 Nepodstatné OS11 4 280 NEIZOLOVANÁ 160 

25. 15 Nepodstatné OV4 10 315 NEIZOLOVANÁ 224 

26. 3 1 OV4 31 248 IZOLOVANÁ 87 

27. 3 1 Přev. vůz 46 251 IZOLOVANÁ 141 

 

OV Ohřev vodorovný 

OS Ohřev svislý 

TP Tandemová pec 

Hrak Konec hrablo  
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8.2 Ověření účinnosti izolace měřením teploty vnějšího pláště licí pánve 

Účinnost izolace jsem ověřoval měřením teplot plášťů licích pánví pyrometrem 

a termovizní kamerou. 

Naměřené hodnoty obsažené v tabulce č. 6 jsou prováděné na různých licích pánvích. 

Pro srovnání se měřila teplota izolované i neizolované pánve v 5 kampaních, kde každá 

kampaň měla kolem 100 lití. Snažili jsme se o získání takových dat, které by dokázaly 

funkčnost izolace Promaform a Promalight ve všech 5 kampaních a potvrdili prospěšnost 

izolování. 

Hodnoty teplot získané měřením pláště licí pánve v první kampani dokazují, že po 

zaizolování je teplota ocelového pláště prokazatelně nižší oproti neizolované licí pánvi (viz 

obr. 23) a tudíž, že izolace Promaform a Promalight mají vliv na teplotu vnějšího ocelového 

pláště i žáruvzdorné vyzdívky.  

 

Obr. 23.  Porovnání teplot izolované a neizolované LP  

Důkazem jsou hodnoty naměřené pyrometrem i termovizní kamerou (viz obr. 24) kde, 

teplota izolované pánve v začátcích lití první kampaně byla u měření č. 9, č. 19, č. 26, č. 27 

(viz tab. 6) 220 - 248 °C (viz tab. 6), kdežto neizolovaná pánev za přibližně stejných 

podmínek dosahovala hodnot 280 - 320 °C. Tady jsme brali údaje z měření č. 11, č. 15, č. 22, 

č. 24 (viz tab. 6). V průměru je teda teplotní rozdíl na začátku kampaně mezi izolovanou LP 

a neizolovanou LP cca 60 °C. 

Na obrázku 25 jsou znázorněny změny teploty pláště licí pánve s rostoucím počtem 

lití. U měření č. 9 jsme v první kampani při druhém lití naměřili teplotu pláště 220 °C. Při 

sedmém lití měření č. 19 to už byla teplota 242 °C. Teplotní rozdíl u druhého a sedmého lití 

u stejné licí pánve už tady činí 22 °C. Při třetím měření č. 26 u třicátého prvního lití jsme 
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naměřili teplotu 248 °C a u čtvrtého měření č. 27 čtyřicáté šesté lití to byla teplota 251 °C. Je 

zřejmé, že teplota mezi třetím a čtvrtím měřením stoupla jenom o 3 °C (viz obr. 25).  

Je pravděpodobné, že izolace v polovině první kampaně pořád splňuje účel, za kterým 

byla pořízena.  

  

Obr. 24.  Termovizní měření izolované a neizolované licí pánve  

 

  

Obr. 25.  Změna teploty pláště licí pánve s rostoucím počtem lití 

Na obrázku č. 26 jsou vyznačeny teploty pláště licích pánví v dalších kampaních. Tyto 

na první pohled vyšší teploty můžou být způsobeny částeční nefunkčností izolace, která už je, 

jak se zdá na hraně své použitelnosti. V průměru jsou tyto teploty oproti teplotám z obr. 25 

vyšší o necelých 60 °C. Dalším důležitým aspektem k ověření účinnosti izolace bylo 
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porovnání izolované licí pánve na začátcích dalších kampani (měření č. 1, č. 4) a to ve čtvrté 

a páté kampani s neizolovanými licími pánvemi. Izolované licí pánve ve čtvrté - páté kampani 

dosahovaly teplot 280 - 293 °C, kdežto neizolované pánve měly teploty od 280 - 295 °C 

u měření č. 11, č. 24 (viz obr. 27). Předpokládáme, že na začátku každé kampani je opravená 

pracovní vyzdívka licí pánve ještě plnohodnotná a že její opotřebení nemůže být v této části 

provozu poznamenáno nadměrnou korozí vyzdívky.   

 

Obr. 26.  Teploty pláště licí pánve v dalších kampaních 

Z obrázku 27 jednoznačně vyplývá, že teplota pláště izolované licí pánve v ostatních 

kampaních je shodná s teplotou pláště neizolované licí pánve, což svědčí o nefunkčnosti 

izolace. Je proto nutné udělat opatření, které by tuhle situaci zdárně vyřešilo.  

  

Obr. 27.  Porovnání teplot izolované a neizolované LP v dalších kampaních  
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Zabezpečení funkčnosti izolace vyzdívky licí pánve v dalších kampaních je možno 

vyřešit těmito způsoby: 

 Zvětšením tloušťky trvalé vrstvy vyzdívky   

 Zvětšením tloušťky izolace Promaform  

 Náhradou izolace Promaform izolací s nižší tepelnou vodivostí 

 Pořízení mikroporézní izolace s vyšší klasifikační teplotou 

Všechny tyto varianty je ovšem nejprve výpočtem ověřit, zda těmito úpravami 

nezměníme negativně teplotní pole vyzdívky. 

K dosažení plnohodnotnějších a přesnějších výsledků je za potřeby početnější měření 

stanoveném na podobnosti měření (stejná pánev, okolní teplota, doba od odlití, počet lití, 

kampaň). Vzhledem ke konvektivnímu ochlazování pláště měřené licí pánve okolním 

vzduchem na některých místech ocelárny a radiačnímu působení okolních pánví, by bylo 

mnohem vhodnější ověřit účinnost izolace měřením teploty termočlánkem zabudovaným 

uvnitř vyzdívky, což je ovšem kontinuálně při tak velkém množství pánví v provozu ocelárny 

nemožné.  



60 

 

9 ZÁVĚR 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do 

největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun 

oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemích světa.  

Technologie pánvové metalurgie kladou nemalé nároky na žáruvzdorné vyzdívky 

licích pánví. Licí pánev už není jenom prostředkem pro dopravu tekuté oceli od agregátu 

k licímu poli. Stalo se s ní plnohodnotné zařízení sekundární metalurgie. Postupně na ni byly 

převedené technologické postupy, které v minulosti spadaly jenom pod primární agregáty. 

Našla se nová využití, které umožňují výrobu speciálních ocelí vyšších užitných hodnot, 

zkrácení výrobního cyklu a zhospodárnění výroby. 

Rozmanité druhy výroby nesou s sebou technologické změny, se kterými je nutno se 

vypořádat. Snaha minimalizovat tepelné ztráty oceli vyzdívkou licí pánve dala vzniknout 

nápadu začlenit izolaci mezi trvalou vyzdívku a ocelový plášť pánve. Úkolem 

vysokoteplotních izolačních technologií tak bylo vytvoření ekonomicky výhodné izolační 

konstrukce při současném dodržení fyzikálních a chemických zákonů.  

Složení licí pánve tak tvoří pracovní vyzdívka z AMC, trvalá vyzdívka z andalusitu, 

první izolace - Promaform a druhá izolace - Promalight, který se aplikuje přímo na plášť 

pánve. Je potřeba brát v potaz, že tloušťka vyzdívky licí pánve se s každým odlitím částečně 

mění. Je to z důvodu opotřebení pracovní vyzdívky, která přímo reaguje s agresivními 

složkami strusky. 

V současné době probíhá ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. postupné 

zaizolování všech licích pánví vysoce kvalitními izolačními materiály od fy. Promat. Mým 

cílem bylo ověření účinnosti těchto izolací v dalších kampaních. Výzkum jsem rozdělil do 

dvou částí, jedná se o část výpočtovou a experimentální. 

V experimentální části se jednalo o provozní sledování licích pánví v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s., resp. o měření povrchové teploty pláště licí pánve termovizní 

kamerou a optickým pyrometrem. Ze sledovaných údajů bylo zjištěno, že izolovaná licí pánev 

má v první kampani nižší teplotu pláště (v průměru cca o 50 °C), než izolované licí pánve, 

které jsou ve druhé, třetí, čtvrté nebo páté kampani. Tyto pánve měly v podstatě stejnou 

teplotu jako neizolované licí pánve.  

Ve výpočtové části se jednalo o určení teplot uvnitř vyzdívky licí pánve. K tomuto 

účelu byly využity matematické rovnice jednosměrného stacionárního vedení tepla válcovou 

stěnou. Výpočtem bylo zjištěno, že při minimální tloušťce vyzdívky by na izolaci Promalight 

mohla působit teplota okolo 1 000 °C (viz obr. 21), což jak uvádí výrobce je při dlouhodobém 

setrvání na takto vysokých teplotách pro tuto izolaci degradující.  
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Zabezpečení funkčnosti izolace vyzdívky licí pánve v dalších kampaních je možno 

vyřešit těmito způsoby: 

 Zvětšením tloušťky trvalé vrstvy vyzdívky   

 Zvětšením tloušťky izolace Promaform  

 Náhradou izolace Promaform izolací s nižší tepelnou vodivostí 

 Pořízení izolace s vyšší klasifikační teplotou  

Všechny tyto varianty je ovšem nejprve výpočtem ověřit, zda těmito úpravami 

nezměníme negativně teplotní pole vyzdívky. 
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